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Es consideren activitats extraescolars aquelles realitzades fora de l’horari lectiu que busquen potenciar
l’obertura de l’escola al seu entorn i procuren la formació integrals dels nens i nenes, tot ampliant el seu
horitzó cultural amb l’adquisició de nous coneixements i habilitats i contribuint a l'adquisició d'hàbits
saludables així com a l’educació en valors personals i socials a través del joc esportiu, creatiu i cultural.

ASPECTES ORGANITZATIUS
La Comissió d’extraescolars, com a representant de l’AFA i de la pròpia escola, és la figura
responsable de l’organització de les activitats extraescolars del centre. En aquest sentit, la Comissió fa
les tasques d’interlocució entre les famílies i els diferents proveïdors de les extraescolars a l’hora de definir
les activitats a desenvolupar, els horaris, el monitoratge i tota la resta d’aspectes organitzatius d’aquestes.
La contractació i participació en les activitats extraescolars suposa l’acceptació i respecte als aspectes
organitzatius recollits en aquest document amb l’objectiu de garantir la viabilitat d’aquestes activitats i el
correcte desenvolupament d’aquestes.
Igualment, és important subratllar, que la inscripció dels infants en les activitats extraescolars implica
l’acceptació de les característiques pròpies d’aquestes. En el cas específic de les competicions que
preveuen una competició setmanal, les famílies i nens/es s’han de comprometre a participar en les mateixes
en la mesura del possible. En aquest sentit, no es podran inscriure als nens/es a més d’una activitat
extraescolar que impliqui competició setmanal, doncs aquestes es solaparien fent impossible l’assistència a
alguna de les dues en perjudici de l’equip.
❖ GRUPS
L’organització dels grups es definirà un cop assolit el nombre mínim de participants que es determini
per a cada activitat. Els grups i horaris podran ser modificats en benefici de la mateixa. En cas de canvis en
la distribució i/o horaris dels grups, així com en el cas de cancel·lació de l’activitat, es notificarà a les famílies
amb una antelació mínima de dues setmanes, donant l’opció a canvi o baixa sense cap mena de cost.
Si al llarg del curs el nombre de nens/es inscrits a una determinada activitat disminueix per sota del mínim
establert posant en perill la seva viabilitat, l’activitat podria suspendre’s o proposar un augment de la quota
mensual per a cobrir despeses. En aquest supòsit, es podrà optar per la baixa definitiva de l’activitat sense
cap tipus de cost addicional.
❖ PAGAMENT
Per a la realització de les activitats, és imprescindible estar al dia del pagament de les quotes.
Totes les activitats s’abonaran mitjançant domiciliació bancària, portant l’AFA de l’escola la gestió dels
cobraments. En el cas de rebuts retornats, aquests seran abonats o bé mitjançant una nova emissió del rebut
o bé en efectiu, juntament amb les despeses que origini aquesta devolució. La reiteració de l’impagament
d’una activitat sense justificació prèvia pot suposar la baixa de l’alumne de la mateixa.
A excepció de coincidència de les activitats amb jornades de vaga o altres causes de força major, els dies
festiu de cada mes són tinguts en compte a l’hora de fixar el preu mensual de les activitats.
❖ BAIXES
Les inscripcions a les activitats extraescolars són a mesos complerts i comprometen a tot el curs
escolar.
La baixa d’un nen/a inscrit haurà de comunicar-se abans del dia 25 de mes anterior al que es desitja
deixar de participar en l’activitat. En el cas de les baixes justificades, un cop comunicades, no es passarà cap
més rebut per aquest concepte. En el cas de baixes no justificades, es repercutiran dues mensualitats més
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de l’activitat amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat d’aquesta i no traslladar el sobrecost a la resta de famílies
inscrites.
Es consideren baixes justificades únicament aquelles que aportin un certificat mèdic que acrediti la
impossibilitat de continuar amb l’activitat. Des de la Comissió d’extraescolars s’estudiarà de manera
individualitzada altres casos de força major.
En qualsevol cas, per sol·licitar la baixa d’una activitat, cal emplenar el formulari corresponent i lliurar-lo a la
Secretaria de l’escola a la Atenció de la Comissió d’Extraescolars, o bé enviar un escrit a la bústia de correu
de la Comissió extraescolars@taber.cat.
La sol·licitud de baixa no comporta la seva acceptació instantània, que serà estudiada per la Comissió i
s’informarà en quines condicions ha estat admesa.
En el cas dels alumnes de P-3 inscrits a l’activitat de Ludoteca es contempla un període de prova d’un mes.
Si el nen/a no s’adapta, i sempre dintre del primer mes d’ús d’aquest servei, s’acceptarà la baixa.
Transcorregut aquest primer període de prova, les baixes es gestionaran tenint en compte el procediment
indicat anteriorment.
❖ SUGGERIMENTS I INCIDÈNCIES
Qualsevol suggeriment o proposta en relació a les activitats extraescolars podrà fer-se per escrit a la
secretaria de l’escola o mitjançant e-mail a la bústia de correu de la Comissió extraescolars@taber.cat. Totes
les comunicacions rebran resposta per part de la Comissió d’extraescolars o la Secretaria de l’escola.
Qualsevol problemàtica sorgida durant el transcurs de les activitats extraescolars haurà de ser comunicada a
la Comissió per a la seva corresponent valoració. En cas d‘incidències o reclamacions sobre les activitats,
s’ha d’emplenar el formulari corresponent i lliurar-lo a la Secretaria de l’escola o bé enviar-lo a la bústia de
correu de la Comissió.

❖ DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS
Tant els infants com les seves famílies hauran de tractar amb correcció als monitors/es i resta del personal
del centre. Qualsevol falta de respecte o comportament inapropiat serà estudiat per la Comissió i traslladat a
la direcció de l’escola.
No és permesa la presència de les famílies en les instal·lacions del centre al llarg del desenvolupament de
les mateixes.
Els nens i nenes inscrits són conduïts a les activitats escollides per un monitor/a contractat a tal efecte. Els
horaris d’inici de les activitats són aproximats i depenen de l’hora de sortida dels alumnes de les classes.
Llevat comunicació expressa per escrit, i sota els criteris establerts per la Direcció de l’escola, els infants
hauran de ser recollits pels seus responsables legals en els mateixos termes que a la sortida de l’horari lectiu.
Es sol·licita puntualitat a l’hora de la recollida un cop finalitzades les activitats extraescolars.
❖ ACOMPANYAMENT MONITORS/ES A LES ACTIVITATS PRÒPIES DE CAN CARALLEU
Les famílies que inscriguin directament als seus infants en activitats pròpies de Can Caralleu, poden sol·licitar
el servei d’acompanyament des de l’escola fins a les instal·lacions esportives en les mateixes condicions que
la resta d’activitats ofertades des de l’escola a través de la bústia de correu de la Comissió d’estraescolars.
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❖ ACTIVITATS QUE CONTEMPLEN COMPETICIÓ: FUTBOL I BÀSQUET
A partir de 3r de primària les activitats de futbol i bàsquet contemplen tornejos escolars els divendres, i
ocasionalment algun dissabte. Per a participar en aquestes competicions, és imprescindible que els nens i
nenes estiguin inscrits en les dues sessions setmanals de l’extraescolar. Els nens i nenes que només
estiguin inscrits a l’activitat un dia, no competiran.
A partir de 4rt les activitats de bàsquet i futbol contemplen dues sessions setmanals més la participació en
tornejos escolars divendres i algun dissabte.
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GRAELLA D’ACTIVITATS
D I LLU N S

D I M AR TS

DI MECRES

DI JOUS

NATACIÓ
(16:00 - 17:30 )
P3

ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16:30 - 18:00 )

LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16 :30 - 18:00)

NATACIÓ
(16:30 - 17:50)
INICIACIÓ A LA DANSA
(16:30 - 18:00)
INICIACIÓ AL LLENGUATGE
MUSICAL
(16:30 - 17:30)

P4
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16:30 - 18:00 )

LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16 :30 - 18:00)

NATACIÓ
(16:30 - 17:50)
INICIACIÓ ESPORTIVA
(16:30 - 18:00)
INICIACIÓ A LA DANSA
(16:30 - 18:00)
INICIACIÓ AL LLENGUATGE
MUSICAL
(16:30 - 17:30)

P5
CERÀMICA I
(16:30 - 18:15)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
LUDOTECA
(16:30 - 18:00)
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LUDOTECA
(16:30 - 18:00 )

LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16 :30 - 18:00)

D I LLU N S

D I M AR TS

HIP-HOP (OPCIÓ UN
DIA)
(16:30-18:00)

DI MECRES

DI JOUS

HIP-HOP (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)
JAZZ (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (SEGON DIA)
(16:30-18:00)

JAZZ (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
INICIACIÓ FUTBOL
(16:30 - 18:00)

INICIACIÓ ESPORTIVA
(16:30 - 18:00)
TEATRE
(16:30 - 18:00)
CERÀMICA I
(16:30 - 18:15)
TECNOLOGÍA CREATIVA
(16:30 - 18:00)

1ER

ESCACS
(16:30 - 18:15)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
LUDOTECA
(16:30 - 18:00)
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LUDOTECA
(16:30 - 18:00 )

LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16 :30 - 18:00)
INICIACIÓ MUSICAL.
INICIACIÓ INSTRUMENTAL
(16:30 - 18:30)

D I LLU N S

D I M AR TS

DI MECRES

DI JOUS

NATACIÓ
(16:30 - 18:15)
HIP-HOP (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)

HIP-HOP (OPCIÓ UN
DIA)
(16:30-18:00)
JAZZ (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (SEGON DIA)
(16:30-18:00)
FUTBOL (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)

JAZZ (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
FUTBOL (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)

BASQUET
(16:30 - 18:00)
2N

TEATRE
(16:30 - 18:00)
CERÀMICA II
(16:30 - 18:15)
TECNOLOGÍA CREATIVA
(16:30 - 18:00)
ESCACS
(16:30 - 18:15)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

LUDOTECA
(16:30 - 18:00 )

LUDOTECA
(16:30 - 18:00)

NATACIÓ
(16:30 - 18:15)
HIP-HOP (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)

HIP-HOP (OPCIÓ UN
DIA)
(16:30-18:00)
JAZZ (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (SEGON DIA)
(16:30-18:00)
FUTBOL (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
3R

LUDOTECA
(16 :30 - 18:00)
MÚSICA
(16:30 - 18:30)

JAZZ (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)
JUDO (OPCIÓ UN DIA)
(16:30 - 18:00)
FUTBOL (SEGON DIA)
(16:30 - 18:00)

BASQUET
(16:30 - 18:00)
TEATRE
(16:30 - 18:00)
CERÀMICA II
(16:30 - 18:15)
TECNOLOGÍA CREATIVA
(16:30 - 18:00)
ESCACS
(16:30 - 18:15)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
MÚSICA
(16:30 - 18:30)
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D I LLU N S

D I M AR TS

DI MECRES
NATACIÓ
(16:30 - 18:15)
HIP-HOP
(16:30 - 18:00)

HIP-HOP
(16:30-18)

JAZZ
(16:30 - 18:00)

JAZZ
(16:30 - 18:00)
JUDO
(16:30-18:00)

JUDO
(16:30-18:00)
FUTBOL
(16:30 - 18:00)

BASQUET
(16:30 - 18:00)
CERÀMICA II
(16:30 - 18:15)
TEATRE
(16:30 - 18:00)

4RT
5É
6É

DI JOUS

FUTBOL
(16:30 - 18:00)
BASQUET
(16:30 - 18:00)

TECNOLOGÍA CREATIVA
(16:30 - 18:00)
ESCACS
(16:30 - 18:15)
ANGLÉS
(16:30 - 17:30)
MÚSICA
(16:30 - 18:30)

Activitat Escola Tàber+Costa i Llobera / Inscripció / Acompanyament inclós
Activitat Can Caralleu / Inscripció Escola / Acompanyament inclós
Activitat Can Caralleu / Inscripció Can Caralleu / Acompanyament inclós
Activitat Escola / Inscripció Escola
Activitat Escola / Inscripció Escola
L'Activitat de futbol pot ser que es fagi a Can Caralleu en funció dels cursos i disponibilitat d'espais.
Activitat Escola / Inscripció Escola
Activitat Escola / Inscripció Escola
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CALENDARI D’INSCRIPCIÓ
A continuació es presenten les dates més rellevants del calendari d'inscripció a extraescolars:

JUNY
DLL

DM

DX

DJ

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

DV
1
8
15
22
29

DS
2
9
16
23
30

DIU
3
10
17
24

Del 4 de Juny al 30 de Juny s'estableix el primer període d'inscripció a les activitats extraescolars

JULIOL
DLL

DM

DX

DJ

DV

DS

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

DIU
1
8
15
22
29

Fins al 8 de juliol es validaran les inscripcions rebudes. En cas de no rebre cap notificació fins al 8
de juliol, la plaça sol·licitada quedarà confirmada automàticament. Si per contra hi hagués algun
problema ens posaríem en contacte amb les famílies afectades.

SETEMBRE
DLL

DM

DX

DJ

DV

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

DS
1
8
15
22
29

DIU
2
9
16
23
30

De l'1 de Setembre al 16 de Setembre s'obre el segon termini d'inscripcions. En aquesta ocasió
s'oferiran únicament les places disponibles, per la qual cosa es comunicarà amb antelació la
disponibilitat de places.
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PREUS ORIENTATIUS I PLACES OFERTADES
La següent taula recull els preus orientatius de les activitats extraescolars. Aquests preus estan
subjectes a petites variacions una vegada es conformin els grups, en funció del nombre d'alumnes
inscrits en cada activitat.
PREUS ORIENTATIUSEXTRAESCOLARS ESCOLA TÀBER
2018-2019
Ludoteca
Natació
Iniciacio a la dansa
Iniciació esportiva P5
Futbol 1er (1 dia)
Futbol 2n (1 dia)
Futbol 2n (2 dies)
futbol 3r (1 dia)
futbol 3r (2 dies)
Futbol 4t
Futbol 5è
Futbol 6è
Basquet (1 dia)
Bàsquet (2 dies)
Judo (1 dia)
Judo (2 dies)
Hip Hop
Hip Hop (1 dia)
Jazz
Jazz (2 dies)
Ceràmica I
Ceràmica II
Escacs
Anglès Clip Clap
Anglès Cambridge
Tecnologia Creativa (petits)
Tecnologia Creativa (grans)
Teatre (infantil)
Teatre (primaria)
Musica
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PLACES
Mínim/Màxim
-

15€ per dia fixe 5€ dia aïllat
36€
6/16
26€
6/12
26€
6/12
26€
-/4
26€
6/10
40€
-/4
30€
6/10
45€
6/12
45€
6/14
45€
6/14
45€
6/12
26€
6/12
45€
8
26€
10
40€
6
26€
6
40€
4
26€
6
40€
7/10
33€
7/10
33€
7/10
33€
7/12
33€
material: 45€
7/12
33€
material: 20€
10/12
26€
15/20
26€
5/10
45€
5/12
45€
Veure annex múscia

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
Nom activitat
TECNOLOGIA CREATIVA
Què volem fer? (objectius per nivells d’edat)
- Introduir-los al llenguatge de la programació (1r, 2n)
- Conèixer, aprendre i familiaritzar-nos amb eines informàtiques (1r, 2n, 3r, 4t)
- Conèixer i aprendre el llenguatge de la programació (3r, 4t, 5è, 6è)
- Adquirir alguns coneixements d’electrònica (3r, 4t, 5è, 6è)
- Estimular la creativitat (tots els nivells)
- Promoure l’aprenentatge col·lectiu i la col·laboració amb els companys (tots els nivells)
Com ho fem? (objectius per nivells d’edat)
- Saber fer anar i entendre el funcionament del BlueBot (robot d’inici a la programació) (1r, 2n)
- Idear i crear l’escenari per on programar el BlueBot (1r, 2n)
- Aprendre a utilitzar els ordinadors i la seva navegació (1r, 2n, 3r, 4t)
- Saber fer anar i entendre el funcionament del Scratch (plataforma de programació) (3r, 4t, 5è, 6è)
- Familiaritzar-se i entendre el funcionament del makey-makey (placa electrónica) (3r, 4t, 5è, 6è)
- Desenvolupar projectes i jocs propis amb el Scratch (3r, 4t, 5è, 6è)
- Idear i crear el suport físic pel funcionament del makey-makey (3r, 4t, 5è, 6è)
- Col·laborar a l’hora d’idear i crear els projectes entre els companys (tots els nivells)
Quins dies? (especificar durada de l’activitat i en el cas de les activitats esportives, si preveuen competició o no en els diferents
nivells)
Dimecres, de 16:30 a 18:00.
Qui som? (descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
La Mandarina de Newton. Empresa dedicada a la divulgació científica i tecnològica mitjançant la combinació de disciplines i
metodologies diferents, amb l’objectiu de promoure l’aprenentatge col·lectiu, la creativitat, el pensament crític i el coneixement
científic i la cultura de la innovació.
Monitors:
Marta Bereau Mitjavila: biòloga de formació i estudiant de nutrició; tallerista dels tallers de ciència a l’espai migdia de l’escola
Tàber; divulgadora i coordinadora d’altres projectes de La Mandarina de Newton.
Pol Vicente Audi: enginyer industrial de formació; especialitzat en energia, medi ambient i sostenibilitat; tallerista dels tallers de
ciència a l’espai migdia de l’escola Tàber.
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Nom activitat
TALLER D’ESCACS
Què volem fer? (objectius per nivells d’edat)
A mes de Motivar als alumnes en la pràctica dels escacs i Inculcar valors esportius.:
Alumnes de 1er i 2on
-Fomentar el control de l'espai.
-Conèixer el moviment de les peces.
-Conèixer la finalitat del joc (fer escac i mat).
-Saber que la partida pot tenir diferents resultats.
-Prendre contacte amb alguns punts avançats del reglament (com l'enroc).
Alumnes de 3er i 4rt
- Aprofundir en el reglament bàsic.
- Ampliar el coneixement sobre l'escac i mat mitjançant la presentació de patrons.
- Introduir el càlcul de jugades (tàctica).
- Entendre el valor de les peces i la relació que es dóna entre elles durant la partida.
- Introduir l'elaboració de plans (estratègia).
Alumnes de 5è i 6è
- Ampliar el coneixement sobre l'escac i mat, mitjançant la presentació de nous patrons.
- Aprofundir en els aspectes estratègics i tàctics del joc.
- Valorar la seguretat del rei.
- Aprofundir en els conceptes d'obertura.
Com ho fem? (objectius per nivells d’edat)
- Classes grupals i també personalitzades.
- Us de material didàctic i audiovisual.
- Classes teòriques grupals amb participació alternades amb pràctica.
- Competicions a nivell intern.
- Fitxes d’exercicis i jocs didàctics.
Quins dies? (especificar durada de l’activitat i en el cas de les activitats esportives, si preveuen competició o no en els diferents
nivells)
L’activitat s’efectua els dijous de cada setmana en 2 grups separats per nivells i edats, de 16:30 a 18h.
Hi ha diverses competicions complementaries a l’activitat, sempre fora del centre i opcionals.
Aquestes competicions són:
• Torneig escolar de Barcelona individual (recomanat per nivells avançats).
• Torneig escolar de Barcelona per equips (recomanat per nivells mig i avançats)
• Torneig escolar Tres Peons (recomanat per a tots els nivells)
• Altres tornejos
Qui som? (descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
Monitor i professor d’escacs Jaume Gallart, mestre català d’escacs, amb 11 anys d’experiència com a professor d’escacs en
centres i clubs. Actual jugador del Tres Peons, equip a la màxima divisió de la Lliga Catalana d’escacs.
Monitor i professor d’escacs Gustavo Magallanes, jugador experimentat d’escacs amb més de 2100 punts d’elo, informàtic i actual
monitor de l’Escola d’Escacs Miguell Illescas.
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Nom activitat
CERÀMICA ( LA TERRA, EL SUPORT DE LES NOSTRES FANTASIES)
Què volem fer? (objectius per nivells d’edat)
L’objectiu principal del taller de ceràmica és que cada nen mitjançant el fang com a suport puguin crear les seves obres potenciant
al màxim la seva creativitat
Com ho fem? (objectius per nivells d’edat)
1. Hàbits: Tenir cura del taller, deixar endreçat i net a l’hora de marxar, conservar els estris, utilitzant-los pel que serveixen,
mantenint-los nets i endreçats, tenir cura de la neteja personal, posar la bata sempre que calgui y rentar-se les mans.
2. Comportament i aptituds: Respectar els materials, el taller i el treball propi i dels companys. De mica en mica ser autònoms i
saber resoldre les necessitats primordials dintre del taller sense l’ajut del monitor.
3. Desenvolupament de creativitat: Afavorir la comunicació del nen a partir d’una activitat expressiva, desenvolupar la capacitat de
percepció i representació i provocar una relació emocional i sensitiva amb la mateixa obra plàstica.
4. Metodologia: Treballem amb el següent procediment: esbossos, proves, técnica, experimentació i acabat.
5. Tècniques a treballar: Modelatge, xurros, planxes, buidat, textures, engobes, esmalt.
Quins dies? (especificar durada de l’activitat i en el cas de les activitats esportives, si preveuen competició o no en els diferents
nivells)
Dilluns: 3º, 4º, 5º i 6º
Dimecres: P5, 1º i 2º
Qui som? (descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
MERCHE TORRAS , Ceramista
Vaig començar a fer ceràmica molt petita a un taller al barri del Guinardó. Vaig estudiar ceràmica a l’escola Massana i vaig obtenir
el títol de d’arts i oficis de la LLOTJA.
He fet tallers per nens, joves i adults a diferents centres i casals.
Sóc sòcia de la ACC (Associació de Ceramistes de Catalunya) amb la que participo a fires i exposicions col·lectives.
Aquest és el quart any que faig el taller de ceràmica a l’escola Taber.
Si voleu veure la meva obra actual podeu visitar el meu instagram: @marseaceramic.
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Nom activitat
ANGLÈS : CLIP CLAP-ENGLISH FOR KIDS / CAMBRIDGE
Què volem fer? (objectius per nivells d’edat)
Amb el mètode d’anglès de CLIP-CLAP ENGLISH FOR KIDS (P3-2ON) iniciem als alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de
Primària en l’aprenentatge significatiu de l’anglès d’una manera natural, simulant l’adquisició de la llengua materna. Clip ClapEnglish for kids és un mètode actiu, divertit, estimulant, flexible i efectiu, basat en la motivació de l’alumne estimulant-lo a través
del joc, de les cançons i sobretot de les històries, per tal de poder crear situacions en anglès, en les que l’alumne pot desenvolupar
al màxim les seves habilitats lingüístiques per tal de comunicar-se en aquest idioma.
CAMBRIDGE (A PARTIR DE 3ER)
Mitjantçant la metodologia d’aprenentatge Cambridge els estudiants utilitzen la llengua que estudien des del primer dia de classe.
Encara que la gramàtica i el vocabulari s’estudiïn llegint i escrivint, l’èmfasi rau en què els estudiants siguin capaços de comunicarse, per això les classes inclouen molta pràctica d’escolta i convers, sovint en parelles o en petit grups, maximitzant el temps
d’escolta i parla de cada estudiant. Més de 2000 persones es presenten cada any a fer exàmens oficials de Cambridge a tot el
món. Ho fan per obtenir una titulació de reconeixement internacional que acreditarà el seu coneixement del idioma i els ajudarà en
els seus estudis i més endavant en el món laboral.
Com ho fem? (objectius per nivells d’edat)
Els alumnes, conjuntament amb els personatges de Clip Clap-English for kids, es veuen immersos en una sèrie de situacions
quotidianes en les que s’utilitza l’anglès des del primer minut de classe.
Les històries que treballem són les que ens proporcionen la possibilitat de crear unes classes dinàmiques, participatives i
motivadores, adequades a cada edat, i amb les que garantim l’aprenentatge global de l’idioma.
Volem crear, als nostres alumnes, la necessitat de comunicació, assegurant així que l’ aprenentatge del nou idioma estigui
totalment contextualitzat i sigui quelcom més que una simple llista de paraules inconnexes.
Totes les activitats tenen com objectiu principal l’ús de la llengua. El que pretenem és crear la necessitat d’utilitzar el llenguatge en
cada situació.
Quins dies? (especificar durada de l’activitat i en el cas de les activitats esportives, si preveuen competició o no en els diferents
nivells)
Dilluns de P3 a 2on de 16.30-17.30h
Dijous de 3er-6è de 16.30-17.45h
Qui som? (descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
La Fundació Llissach és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu el disseny, organització i oferta d'activitats
d'educació en el lleure i organització d'activitats escolars. És una entitat amb molts anys d'experiència i amb un ampli equip
d'educadors propi que organitza i ofereix un gran ventall d'activitats.
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Nom activitat
JUDO
Què volem fer? (objectius per nivells d’edat)
•
•
•
•
•
•

Fomentar aquest esport com a hàbit saludable i educatiu.
Conèixer i utilitzar el vocabulari tècnic de l’activitat.
Executar òptimament els moviments amb el propi cos
Executar òptimament els moviments amb Uche.
Aprendre a respectar les diferències i semblances entre el cos d’un mateix i els dels altres
Promoure uns valors i actituds positives que contribueixin a formar la personalitat dels nens/es: autonomia, disciplina

Com ho fem?(objectius per nivells d’edat)
Petits:
• Desplaçaments: Tan dret com a terra o amb parella
• Equilibris
• Velocitat en les acciones motrius
• Caigudes
• Moviments motrius en posició bípeda/amb el cos a
terra.

Grans:
•
•
•
•
•

Desplaçaments tant de dret com a terra amb parella.
Projeccions
Immobilitzacions
Caigudes
Kumi-Kata

Quins dies?(especificar durada de l’activitat i en el cas de les activitats esportives, si preveuen competició o no en els diferents
nivells)
Els dies d’activitat son els dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00 els grans ( 4rt, 5è i 6è ) i dimarts i dijous de 16:30 a 18:00 el grup de
petits ( 1er, 2on i 3er ) . El dia del festival de Judo es realitza un divendres a la tarda a final de temporada.
Qui som?(descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
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Nom activitat
BÀSQUET
Què volem fer? (objectius per nivells d’edat)
• Millorar la tècnica i tàctica individual i col·lectiva.
• Executar els elements tècnics i tàctics bàsics del bàsquet.
• Realitzar i assolir els diferents tipus de passades, recepcions, llançaments, i bot.
• Conèixer i executar la tècnica de defensa i d’atac en situacions de joc.
• Conèixer i acceptar la normativa bàsica del bàsquet.
• Iniciar la tàctica específica del bàsquet.
Quins dies? (especificar durada de l’activitat i en el cas de les activitats esportives, si preveuen competició o no en els diferents
nivells)
Els entrenaments son els dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00 en el cas dels nens/es de 5é i els dilluns de 16:30 a 18:00 en el cas
dels nens/es de 3er i 4rt. En cas de competir en el CEEB els partits son els divendres a la tarda en horaris de 18:15 o 19:15 o
dissabtes al mati.
Qui som? (descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
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Nom activitat
DANSA I JAZZ
Què volem fer? (objectius per nivells d’edat)
•
•
•
•

Experimentar amb tots els elements de la dansa: el cos, l’espai, el temps, les relacions.
Prendre consciència del propi cos, mitjançant el treball postural, amb i sense música.
Educar l’espontaneïtat, la capacitat de creació i la imaginació.
Participar en la creació e les coreografies del festival de fi de curs.

Quins dies? (especificar durada de l’activitat i en el cas de les activitats esportives, si preveuen competició o no en els diferents
nivells)
Els dos dies d’activitat son els dimarts i dijous de 16:30 a 18:00. El dia del festival de dansa i jazz es realitza un divendres a la
tarda a final de temporada.
Qui som? (descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
Nom activitat
FUTBOL
Què volem fer? (objectius per nivells d’edat)
• Millorar la tècnica i tàctica individual i col·lectiva.
• Executar els elements tècnics i tàctics bàsics del futbol sala.
• Conèixer i saber dur a la pràctica els aspectes tècnics i tàctics bàsics del futbol sala per realitzar una competició 5 vs 5.
• Dur a la pràctica, conèixer i respectar els aspectes reglamentaris bàsics del futbol sala.
• Mantenir una actitud de Fair-Play i activa al llarg de les diferents sessions de futbol sala.

Quins dies? (especificar durada de l’activitat i en el cas de les activitats esportives, si preveuen competició o no en els diferents
nivells)
Els entrenaments son els dimarts i dijous de 16:30 a 18:00. En cas de competir en el CEEB els partits son els divendres a la tarda
en horaris de 18:15 o 19:15 o dissabtes al mati.
Qui som? (descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
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Nom activitat
TEATRE
Què volem fer? (objectius per nivells d’edat)
P4 i P5
Ajudar al creixement del alumnes en l’expressió de les seves idees i la seva autoafirmació. Els ajudem a reconèixer les seves
emocions i com expressar-les.
1r/2n:
Aprendre mitjançant els contes populars a organitzar-nos i ser capaços d’explicar una història en grup. Aprendre a expressar idees
individualment i en conjunt, aprendre a escoltar als altres i a afirmar-nos com amb individus amb idees, opinions i sentiments
propis.
3r/4rt:
Juguem amb contes de pedagogs per aprendre a transformar-los i reinventar-los canviant finals o principis, afegint personatges,
etc. Per a expressar emocions i idees pròpies.
5è/6è:
En aquests cursos introduïm la tècnica de Comedia dell’arte per a despertar el cos i aconseguir expressar acompanyats de la
gestualitat, sentiments i emocions de manera que arribin millor al públic. Introduïm la mitologia per a entendre la nostra societat i
les conductes humanes.
Com ho fem? (objectius per nivells d’edat)
P4 i P5
Amb l’escolta de contes i el joc dins dels contes, juguem a ser els personatges i representem històries que ens inventem amb
aquests personatges.
1r/2n:
Jugant a representar contes populars i contes de creació en grup.
3r/4rt:
Ho fem amb l’aprenentatge de tècniques interpretatives: clown.
5è i 6è
- Ho fem amb l’aprenentatge de tècniques interpretatives: clown
- Ho fem de forma molt lúdica i establint molts paral·lelismes i connexions amb els estereotips actuals.
- Partim de les seves inquietuds i treballem amb improvisacions que els condueixen a un major coneixement del seu cos, de la
seva veu i de les seves inseguretats i per guanyar en autoestima i seguretat a l’hora d’expressar-se.
Quins dies? (especificar durada de l’activitat i en el cas de les activitats esportives, si preveuen competició o no en els diferents
nivells)
1er/2on/3er: Dimecres: 16.30-18.00
4rt/5è/6è: Dilluns 16.30/18.00
Qui som? (descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
Lazzigags va néixer fa més de 20 anys amb l’objectiu d’apropar el teatre als nens i nenes i adolescents. Actualment treballem en
més de vint centres educatius d’infantil, primària, secundària, batxillerat i diversitat funcional de Barcelona i rodalies (Espai
Lazzigags – Teatre a les escoles) i impartim cursos d’arts escèniques a les nostres instal·lacions, situades al barri de Sants de
Barcelona (Espai Lazzigags –Escola d’arts escèniques).
La programació de Lazzigags està pensada per nivells educatius, seguint el currículum d’educació infantil, primària, secundària i
batxillerat publicat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera treballem en la línia
pedagògica dels ensenyaments reglats.
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Nom activitat
INICIACIÓ ESPORTIVA
Què volem fer? (objectius per nivells d’edat)
-

Treballar iniciació a esports individuals i col·lectius.

-

Treballar fonaments tècnics de les diferents modalitats esportives.

-

Conèixer la normativa bàsica de cada esport.

Com ho fem?(objectius per nivells d’edat)
Realització de diferents sessions a nens i nenes de P5 i 1r de
Primària on es treballaran els fonaments de diferents esports
programats mitjançant jocs pre - esportius, exercicis específics
de cada un dels esports i jocs de cooperació i col·laboració.
Per tal de Fomentar la pràctica esportiva, la cohesió i cooperació
entre els nens i el respecte als companys i a les normes.

-

Conèixer les normes bàsiques de cada esport
programat.
Treballar les diferents habilitats motrius bàsiques de
cada esport.
Iniciar-se en els elements tècnics bàsics de cada
modalitat.
Saber actuar en grup.

Quins dies?(especificar durada de l’activitat i en el cas de les activitats esportives, si preveuen competició o no en els diferents
nivells)
Els dies d’activitat són el dimarts de 16:30 a 18:00. Un dia per setmana cada franja d’edat.
Qui som?(descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
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Nom activitat
HIP HOP
Què volem fer? (objectius per nivells d’edat)
• Experimentar amb tots els elements del hip hop: el cos, l’espai, el temps, les relacions.
• Prendre consciència del propi cos, mitjançant el treball postural, amb i sense música.
• Educar l’espontaneïtat, la capacitat de creació i la imaginació.
• Participar en la creació e les coreografies del festival de fi de curs.
Com ho fem? (objectius per nivells d’edat)
Quins dies? (especificar durada de l’activitat i en el cas de les activitats esportives, si preveuen competició o no en els diferents
nivells)
Els dos dies d’activitat son els dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00. El dia del festival de Hip Hop es realitza un divendres a la tarda
a final de temporada.
Qui som? (descripció breu de l’entitat/empresa organitzadora de l’activitat i mini CV dels monitors/es)
Som un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Can Caralleu esport.
- Objecte
a) La potenciació, promoció, foment, pràctica (federada i de lleure) i l’ensenyament de l’esport i l’activitat esportiva en les seves
diferents manifestacions sota el principi d’esport per a tothom, juntament amb les activitats d’esplai i de lleure i complementàries
de l’objecte anterior.
b) La realització de serveis de salut i d’assistència sanitària per a completar l’objecte anterior.
c) Les activitats de caire cultural i assistencial i les relacionades amb la cooperació i solidaritat amb entitats o projectes de caràcter
social i no lucratiu.
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ANNEX: MÚSICA
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PRESENTACIÓ CURS 2018 - 2019
Tardes de música és una activitat extraescolar dirigida a alumnes de
les escoles Costa i Llobera, Tàber i Dolors Monserdà-Santapau. Actualment
ofereix classes des de P4 fins a ESO. El currículum de l’escola està ideat per
garantir una formació musical completa i de qualitat.
Pel què fa a la sensibilització (P4-P5), les classes es realitzen a cada
escola. A partir de 1er de primària, a l’escola Costa i Llobera. Els alumnes de
les altres escoles hi van acompanyats d'un/a monitor/a.
A Tardes de música, volem apropar els nostres alumnes a la música
des d'una perspectiva amplia i actual. Per això busquem la sensibilització tan
amb el llegat clàssic com contemporani. Tan amb la música popular com la
d'altres tradicions.
Pel què fa a la metodologia, pensem que el punt de partida per
aprendre música és “fer” música. Entenem que, d'aquesta manera, el
llenguatge abstracte, s'adquireix de manera intuïtiva. No obstant això, hi ha
competències adscrites a cada curs que els alumnes treballaran de manera
sistemàtica.
Amb tot això, la nostra finalitat és que els infants estimin la música. Que
desenvolupin les eines necessàries per gaudir-ne profundament així com un
bon criteri en aquest camp.
D'aquesta manera, independentment del seu futur com a músics, volem
que integrin la música com un llenguatge propi que els ajudi a millorar les
seves capacitats intel·lectuals i emocionals.
Els alumnes realitzen classes de:
• Sensibilització musical (P4-P5)
• Pre-instrument (1er)
• iniciació al llenguatge musical (1er)
• Combo - llenguatge (2on - 6è)
• Instrument (2on - ESO): violí, violoncel, guitarra, piano, trompeta i
clarinet.
• Grup de guitarra i veu
(veieu més avall la descripció de les assignatures)

DESCRIPCIÓ de les ASSIGNATURES
Sensibilització (P4 – P5). Sessions que proposen endinsar-nos al món de la
música des del moviment. D’aquesta manera l’alumne assumeix intuïtivament
paràmetres fonamentals per a la seva iniciació musical.
Es treballaran conceptes relatius al ritme, afinació, l’escolta. Així com a la cultura
musical general (audicions, reconeixement d’instruments, d’estils musicals).
Iniciació al llenguatge musical (1er de primària). Seguint la línia de les sessions
de Sensibilització, en aquesta assignatura s’introduiran els elements teòrics que els
alumnes, més endavant, hauran d’afrontar com a instrumentistes.
Tot això partint d’exercicis de moviment, improvisació i recerca creativa. Aquest
procés vol fer “viure” els conceptes abstractes per després posar-hi nom de manera
senzilla i natural.
Preinstrument (1er de primària). Iniciació en la pràctica col·lectiva de la música
jugant amb els elements de la veu, el cos, la percussió i els instruments de placa. A
través de la paraula recitada ens introduïm als jocs rítmics que ens permeten
desenvolupar un bon sentit del ritme i de la pulsació. Un cop assumida la part
rítmica, es busca la seva expressió a través del moviment del cos. D’aquesta
manera s’assoleix una motricitat i coordinació òptima que es trasllada en la
interpretació musical dels instruments de percussió determinada (carillons, xilòfons,
etc.) i indeterminada (panderos, triangles, etc.).
Combo-llenguatge (2on – 6è de primària). Sessions pensades per alumnes que
s'inicien en l'instrument i com a conseqüència a la teoria musical. Mitjançant peces
interpretades col·lectivament es treballaran els ítems teòrics implicats. Una camí per
endinsar-se en la lectura a través de la pràctica.
Instrument (2on primària – ESO). Classes d'iniciació i perfeccionament de la
pràctica instrumental. Possibilitat de formar-se en la interpretació del piano,
Violoncel, violí, guitarra, trompeta i clarinet. Classes amb professorat professional.
La oferta pot variar en funció de la demanda. Hi ha d'haver un mínim d'alumnes
inscrits per poder oferir classes de cada instrument.
Grup de guitarra i veu. Activitat dirigida a alumnes d’ESO. La seva intenció és la de
saber-se acompanyar amb la guitarra cançons que cantem. Una part del repertori
que es treballarà sorgirà de l’interès dels alumnes del grup. Amb això es pretén
fomentar una experiència musical basada amb allò «personal». Que connecti doncs
amb la sensibilitat, gustos i interessos dels alumne

EL NOSTRE EQUIP DE PROFESSORS
A tardes de música comptem amb 8 professors. Tots ells amb una amplia
formació musical i actius en el món de la interpretació i composició.
SANDRINE ROBILLIARD, professora de violoncel i
coordinadora.
Violoncelista i pedagoga. Formada a Lyon i Barcelona amb
professors com (Lluís Claret o Robert Duval). Pedagoga amb
més de 10 anys d'experiència amb infants, treballant a l'escola
de música de Premià de Mar, l'escola de música UT i l'escola de
Música Municipal de Nou Barris.
Músic implicada en orquestres com són la simfònica del Vallès, L'OBC, o la ONCA,
entre altres. També amb gran experiència en el camp de la música moderna formant
part de conjunts de música contemporània, per exemple el Septet jazz Guillermo
Klein o el grup de pop Dorian. Tot això l'ha portat a tocar a Festivals de Música de
Salamanca, Madrid, Amsterdam, Munich i Veneçuela. Actualment gira a tota
Espanya amb el grup Dorian. Des de 2014 professora de violoncel i combollenguatge a Tardes de música. N’és coordinadora des de 2015.
LAURA VILADRICH, professora de sensibilització, llenguatge inicial
i coordinadora.
Violinista i pedagoga. Entra en contacte amb el món de l’art a
l’edat de 3 anys formant-se en la interpretació del violí segons el
mètode Suzuki i en rítmica Dalcroze. Més endavant, amplia
aquesta

formació

rebent

classes

de

teatre

i

dansa

contemporània. Pel que fa a les seves titulacions oficials;
Llicenciada en filosofia (UAB) i especialista en Música, creativitat i Moviment (URL).
Ha sigut membre de diferents companyies teatrals com a guionista i intèrpret així
com de diferents formacions musicals. Amb una llarga trajectòria com a docent en
disciplines artístiques: Teatre, expressió corporal i música. Actualment es dedica
plenament a la música i la seva docència especialitzada en infants de 0 a 6 anys. És
professora de sensibilització, llenguatge inicial i violí a Tardes de Música des de
2013. N’és coordinadora des de 2015.

MÉLODIE GRIMARD, professora de piano i combollenguatge de 3er i 4art de primària.
Pianista i pedagoga. Formada com a pianista clàssic a
Perpinyà i profunditzant en tècniques modernes a l'ESMUC.
En els últims anys s’ha interessat especialment per la
interpretació del flamenc. Per la qual cosa ha realitzat
múltiples cursos en aquesta disciplina així com ha sigut part
de múltiples companyies dedicades al flamenc. Cal destacar
que la seva formació la ha portat a revisar aquest gènere tradicional des d’una
òptica contemporània. Així ha creat i col·laborat en diferents espectacles de fusió en
els què diferents gèneres i per tant diferents tècniques i disciplines es donen la mà.
Recentment ha editat el seu propi disc. Compta també amb llarga trajectòria com a
pianista solista que la ha portat a tocar en diferents festivals a França i Espanya.
Pedagoga des de 2010 ha treballat al Conservatori de Perpinyà i a l'escola municipal
de Pia (França). S'incorpora a Tardes de música l'any 2015 com a professora de
piano i llenguatge-combo.

ENOL PATALLO, professor d'iniciació de llenguatge musical i trompeta.
Trompetista i pedagog. Format com a trompetista clàssic a
Oviedo, Utrecht i Rotterdam. Comença els seus estudis a
l'edat de 6 anys al Conservatori de Gijón amb el mestre Joan
Corbacho. Més endavant finalitza el Grau Superior als
conservatoris d'Oviedo i Utrecht. A continuació realitza un
màster en trompeta clàssica al conservatori de Rotterdam,
Codarts. Com a trompetista ha realitzat cursos amb grans
trompetistes internacionals i ha col·laborat en diferents
orquestres professionals com la Oviedo Filarmonía o la Amsterdam Symphony
Orchestra, fent gires per Europa, Estats Units i China.
Des de fa molts anys convina la seva carrera com a trompetsita amb el seu amor
per la docència. Diplomat en magisteri per la Universitat d'Oviedo l'any 2008, té una
llarga experiència com a professor de música en escoles i acadèmies de música tan
a Astúries com a Catalunya. S'incorpora a Tardes de música l'any 2017 com a
professor d'iniciació al llenguatge musical i professor de trompeta.

MARINA TOMÀS, Professora de guitarra i cant.
Ha cursat els seus estudis musicals al Taller de
Músics i actualment està estudiant composició al
conservatori del Liceu.
Paral·lelament als estudis acadèmics, ha estudiat
4 anys de clarinet. Com a cantautora ha participat
en la primera edició del

festival Hors Lits de

Mollet del Vallès i en el festival de música emergent de Barcelona NUNOFF.
També ha col·laborat com a músic en espectacles teatrals;

Like si lloras de la

cia.Els Malnascuts, Y por eso estoy aquí de la cia.SetSentits, Cuento de un hombre
que huye de la cia.Vivir del Bolo. Actualment compagina diferents projectes d’arts
escèniques amb la docència.
S’incorpora a formar part de l’equip Tardes de música l’any 2017 com a professora
de guitarra i cant.

MAR ESTEBAN, Professora de clarinet i llenguatge musical de sisè
Clarinetista i pedagoga. Formada a l'Escola Superior de
Música de Catalunya (Barcelona) com a clarinetista
d'àmbit clàssic i contemporani especialitzada en didàctica
de l'instrument i del conjunt instrumental.
Ha treballat amb infants en diverses escoles de música de
Barcelona

i

Badalona

i

té

experiència

com

a

instrumentista d'orquestra i sobretot de música de
cambra. Ha format part d'agrupacions instrumentals
variades, treballant juntament amb altres disciplines com la dansa o la literatura.
Amb interès per les arts improvisades, recentment cursos d'improvisació
contemporània tant a Catalunya com a l'estranger, disciplina amb la qual ha
participat com a clarinetista al festival Emergents de l'Auditori de Barcelona.
S'incorpora a Tardes de música l'any 2017 com a professora e clarinet i llenguatge
musical,

MARINA PÉREZ, professora de violí.
Violinista i pedagoga. Formada al Conservatori de Badalona en
violí clàssic i més endavant a l’Aula de Música Moderna del Liceu
en violí modern. Llicenciada en Història de l’Art (UAB) i CAP en
pedagogia i didàctica de la música (UAB), postgrau en producció
i gestió d’espectacles a IL3 de la UB. Compta amb una llarga
trajectòria

com

a

docent

treballant

a

diverses

escoles

de

música

de

Barcelona(Musicactiva, Trèmolo,…), escola de Música Municipal de Tiana,…
Com a intèrpret ha estat membre de diverses formacions musicals passant per
grups de folclore Mexicà (Semblanza Mexicana, Mestizo) fins a grups de pop rock
(Lynne Martin, Neblia), funk (The Bares Band, actualment Santo Machango),
improvisació com L’orquesta del Caballo Ganador o formacions de jazz manouche.
És professora de violí a Tardes de Música des de 2017.
IRENE ALFARO, Professora de piano i preinstrument.
Pianista i pedagoga. Comença els seus
estudis musicals als 4 anys a través del
mètode Suzuki per a violí. Posteriorment
inicia els seus estudis de piano a
laUnivesitat Nacional de Costa Rica, on es
gradua en Enseñanza e Interpretación del
Piano. Més endavant, realitza un màster en
piano a la ciutat de Vilna, Lituania.
Recentment es trasllada a Barcelona, on
ha cursat el primer nivell de formació en pedagogía Dalcroze, a l'eescola Joan
Llongueres, així com el primer nivell del Mètode Gordon per a l'ensenyament
musical en la primera infància. És alumna del programa Music Traning de poano al
Consrevatori Liceu. Ha participat en festivalde musica al llarg de la seva carrera, on
ha tingut la oportunitat de tocar com a solista amb diferents orquestres. Comença a
impartir classes de piano, sesnibilització musical i llenguatge l'any 2012 a diferents
acadèmies de Costa Rica i l'any 2017 s'incorpora a l'equip de Tardes de música com
a professora de preinstrument i piano.

INSCRIPCIONS
És important fer la preinscripció abans de final de curs. D’aquesta manera es pot assegurar
la continuïtat o poder de decisió pel què fa a les classes d’instrument.Les places són
limitades!
Tot i així per a aquells grups que tenen alguna plaça vacant, les inscripcions estan obertes
durant tot el curs.
Per formalitzar la matrícula demaneu la vostra butlleta d'inscripció i reenvieu-la
escanejada. Tot això a través del mail:
vocaliademusica@gmail.com

HORARIS
alumnes de:
P4-P5, de 16:30 a 17:30
DILLUNS – escola Dolors Monserdà-Santapau
DIMARTS – escola Costa i Llobera
DIJOUS – escola Tàber
1er de primaria 17h a 18:30
DIJOUS – escola Costa i Llobera
2on de primaria a ESO, a partir de les 17h*
(l’hora de finalització és en funció de les classes d’instrument)
DIJOUS – escola Costa i Llobera
Els alumnes de les escoles Tàber i Dolors Monserdà-Santapau, es dirigeixen a l'escola
Costa i Llobera acompanyats per monitors de les Tardes de música.
LES CLASSES ES REALITZEN D'OCTUBRE A JUNY

QUOTES
Les quotes són mensuals (d'octubre a Juny) i la matrícula correspon a una mensualitat
P4 i P5

45 €

1er

73 €

2on - 6è

90 €

ESO (grup de guitarra i veu)

50 €

